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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS PETROLINA DO
IF SERTÃO PERNAMBUCANO – 28/05/2020
Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dez horas e quinze minutos,
iniciou-se a reunião do Conselho do Campus Petrolina, no Auditório Central do Campus
Petrolina, localizado no João de Deus, com a verificação do quórum. Registrou-se a
presença do Presidente, Prof. Fabiano de Almeida Marinho, Maria do Socorro Sena,
representante da Diretoria de Administração e Planejamento, Ericleiton Rodrigues de
Macedo, Coordenador de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, Maria Sueli Granja –
Representante dos Técnicos Administrativos, Anne Rose Rodrigues Barboza –
Coordenadora de Extensão, Clesio Jonas de Oliveira da Silva - Diretor de Ensino, Marcelo
Spertto Genaio – Representante dos docentes, Linduarte Ferreira Costa, representante da
Sociedade Civil, Tamires de Souza – representante dos discentes. Registramos ainda a
presença da servidora Otaviana Maria Tabosa Araújo Leal, Nutricionista. A ordem do dia
foi: 1) Ações da Assistência Estudantil: 1.1)Reforma do setor Cantina e merenda; 1.2)
Auxílio alimentação; Relatoria: Maria Sueli Granja. 2) Aquisição de materiais preventivos
contra o coronavírus. Relatoria: Fabiano Marinho. 3) Aquisição de
computadores/internet para alunos carentes. Relatoria: Fabiano Marinho. O Presidente
colocou da preocupação com a continuidade das atividades diante da pandemia e o
atendimento aos alunos . Prof. Clésio informou que a Direção de Ensino não parou de
planejar as atividades, se mobilizando de forma a apresentar propostas para atendimento
aos alunos por parte das Coordenações de Curso e Direção de Ensino. Através do SAR –
Sistema de Atividades Remotas. Clesio informou ainda sobre a questão do retorno às
atividades e às dificuldades de alguns alunos para atividades remotas, rodízio para acesso
ao Campus, impedimento de alteração de férias. A discussão adentrou para o
atendimento remoto aos alunos carentes. Sueli informou das dificuldades de alguns
alunos, sobre a falta de energia, falta internet, equipamentos. Fabiano informou que o
Campus não está parado, que alguns servidores estão, em horário reduzido e
alternadamente se empenhando para a continuidade das atividades, além das atividades
remotas. Fabiano disse que é um momento de cautela, de trabalho, de união de forças
para podermos retornar às atividades normais. Fabiano passou a palavra á Sueli e
Otaviana para falar sobre a reforma da Cantina e setor de Merenda. Sueli passou os
informes sobre o trabalho de atendimento aos alunos carentes pela Assistência Estudantil
do Campus Petrolina. Falou sobre o engajamento da equipe em atender os alunos. Sueli
colocou sobre o problema de atendimento aos alunos quanto à reforma da cantina e
refeitório. Octaviana informou que o atendimento é em média 1400 refeições/dia.
Informou também sobre o fluxo do alimento: guarda, preparação e distribuição de
alimentos. Informou ainda das dificuldades e a necessidade de biossegurança do
ambiente. Fazer o levantamento do tamanho do espaço da Cantina para demarcação e
reformulação dos valores por m² para alteração do contrato de D. Margarida, que possui a
cessão do espaço da cantina. Sueli informou ainda da necessidade do aumento de
profissionais na cozinha para rodízio do “novo normal”, diante da pandemia. Adequação
financeira para contratação. Fabiano informou que até o momento o Campus está
trabalhando com 60% do custeio no orçamentário. O Conselheiro Marcelo fez algumas
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colocações sobre, na reforma, envolver o engenheiro de segurança da Reitoria, para
análise da insalubridade do local, exaustão do local, para atendimento aos novos
protocolos de convívio, com segurança aos trabalhadores, corpo de bombeiros. Assim
após as discussões e apresentações passou-se à votação da Reforma do espaço da cantina,
com acréscimo de R$18.000,00 (Dezoito mil reais). A Diretoria de Administração e
Planejamento irá entrar em contato com a concessionária de energia para verificar a
questão do valor pago de energia, uma vez que a escola não está funcionando. Sueli falou
sobre o auxílio alimentação pago aos alunos em vulnerabilidade socioeconômica, nesse
momento de pandemia. Falou do auxílio alimentação para contemplar 125 alunos, no
período de junho a dezembro; que não irá impactar, no retorno, das aulas, no
orçamentário da merenda. Que o orçamentário irá sair da merenda. Considerando que há
um parecer jurídico da legalidade do auxílio, irá se fazer o trâmite para o pagamento.
Socorro Sena se manifestou dizendo que é necessário seguir a burocracia para o
pagamento. Que a DG deverá enviar ofício para a PROAD solicitando e/ou autorizando o
pagamento. O Diretor Geral acatou as justificativas de Socorro sobre a tramitação correta
para se poder pagar os auxílios, e que, só após a aprovação/tramitação formal da PROAD
é que a lista deverá ser enviada. Prof. Fabiano informou sobre a pauta seguinte quanto à
aquisição de materiais preventivos contra o coronavírus. Foi informado que alguns
servidores estão trabalhando em função da compra desses materiais. Que nos corredores
terão mais lavabos. Que o setor de Enfermaria, coordenador por Christiane está fazendo o
levantamento sobre esses materiais. Prof. Clésio questionou sobre o quantitativo de
alunos por sala/laboratório, tendo em vista o planejamento para retorno das aulas.
Passou ao outro item da pauta, que trata da aquisição de computadores/internet para
alunos carentes. Foram tratadas as dificuldades sobre atender aos alunos remotamente e
que deverá ter estudos e sugestões sobre como será o retorno às atividades. Fabiano
agradeceu a presença de todos e sugeriu que as reuniões continuassem. Foi decido que as
reuniões acontecerão via on line. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 13
horas e 10 minutos. Eu, Cintia Carvalho Felisberto, secretária do Conselho do Campus
Petrolina, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim e os
Conselheiros presentes. Petrolina, 28 de maio de 2020.
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OBS.: reunião ocorrida via google Meet, assim não foi possível recolher as assinatura em
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função da pandemia.

Fabiano de Almeida Marinho – Presidente do Conselho

